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تابآوری اجتماعی شامل شرایطی است که تحت آن افراد و گروههای اجتماعی با تغییرات محیطی انطباق
مییابند و درواقع بیانگر توان جامعه برای پاسخ به بحرانها است .ظرف وقوع کلیه رویدادهای اجتماعی بستر
جغرافیایی و مختصات مکانی است ،لذا بین تابآوری اجتماعی و ویژگیهای مکان ارتباط تنگاتنگی وجود دارد.
هدف اصلی این بررسی ،شناسایی مؤلفههای مؤثر در ارتقای بعد اجتماعی تابآوری محالت از طریق طراحی
شهری بوده است .به همین منظور با تکیه بر راهبرد کیفی و با بهرهگیری از ترکیب استراتژیهای «نظریه -آنگاه
پژوهش» و «پژوهش -آنگاه نظریه» ابتدا از روششناسی اسنادی و کتابخانهای با رویکرد بازنگری نظاممند
منابع مرتبط ،جهت شناسایی معیارهای اصلی تابآوری اجتماعی بهره گرفته شد و با روش قیاسی ،مدل مفهومی
تابآوری اجتماعی تدوین گردید .متعاقب ًا ضمن انتخاب محله جلفا در شهر اصفهان و با انجام گونهشناسی کالبدی
و اجتماعی از طریق انجام مصاحبههای نیمهساختاریافته و با بهرهگیری از شیوه تحلیل محتوای استقرایی ،عوامل
مرتبط با طراحیشهری با تأکید بر تابآوری اجتماعی به تفکیک هریک از گونههای مطالعاتی استنتاج گردید.
سرانجام با توجه به وجود اشتراک نسبی عوامل استخراج شده در گونههای مختلف ،عوامل مذکور در قالب شش
مؤلفه کلی مقولهبندی شدند .نتایج بررسی نشان میدهد که توجه به مؤلفههایی چون ارتقای کیفی محیط ،هویت،
انعطافپذیری ،همهشمولی ،فضاهای آموزشدهنده و تعامالت اجتماعی در طراحی محالت ،سبب ارتقای
تابآوری اجتماعی میگردد.
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مقدمه

هرچند تابآوری اصطالح جدیدی در عرصه شهرسازی است ،لیکن از آنجا که فطرت انسان بر پایه
بقاست بحث تابآوری همواره دغدغه فکری وی محسوب میشده و افکار نظریهپردازانی مانند ابن
خلدون ( 777ه .ق) ،اشپنگلر ( 1918م) و پاتریک گدس ( 1915م) را به خود مشغول ساخته است .همه
این افراد نقش عوامل اجتماعی و فرهنگی را در تابآوری شهرها لحاظ داشتهاند .با این همه بسیاری
از پژوهشها در مورد تابآوری معطوف به ایجاد امنیت و بدون توجه به رابطه عاطفی انسان با مکان
انجام شدهاند ،لیکن تجربههای بحرانهای بهوقوع پیوسته در دهههای اخیر نیز بهروشنی بر نقش انسان در
تابآوری شهرها تأکید ورزیده است .سونامی اقیانوس هند در سال  2004و طوفان کاترینا در نئواورلئان
در سال  2005و طوفان سندی در سال  2012همگی حاکی از این مطلب بود که پس از حادثه ،برگشت
شهرها و روستاهای کوچک در هر نمونه با سرعت متفاوتی صورت میپذیرفت و این تفاوت ناشی از
نقش مشارکت مردمی و سرمایه اجتماعی متفاوت و بهعبارتی تفاوت در تابآوری اجتماعی در مناطق
گوناگون در هر نمونه بود میتوان چنین برداشت نمود که تابآوری اجتماعی سبب میگردد جوامع
سوانح یکسان را به صورت متفاوت تجربه نمایند ( .)LaLone, 2012, 209با ظهور مدرنیته و در شرایطی
که شهر اطالعاتی در حال ظهور است و هر روز گسست اجتماعی بیشتری در جوامع بروز مینماید ارتقای
تابآوری اجتماعی دغدغه مهمی برای شهرها محسوب میشود و از آنجا که محالت عناصر مهمی در
تابآوری جوامع هستند و حیات هر شهر وابسته به حیات محالت واقع در آن است ،این پژوهش در پی
ارتقای تابآوری اجتماعی در سطح محالت شهری با تأکید بر طراحی شهری بوده است .به این منظور
این مقاله در چهار بخش تدوین شده است .در بخش یک به بررسی پیشینه نظری تحقیق پرداخته شده
و در انتهای این بخش مدل مفهومی تابآوری اجتماعی ارائه گردیده است .بخش دوم به معرفی روش
تحقیق اختصاص یافته است .در بخش سوم به شناخت نمونه موردی تحقیق و در بخش چهارم به بررسی
یافتههای پژوهش پرداخته شده است تا در نهایت مدل نهایی تحقیق در نمونه موردی پژوهش که حاصل
تحلیل محتوای استقرایی دادههای حاصل از مصاحبههای نیمهساختار یافته ،با سه گونه اجتماعی ساکن در
محله جلفا اصفهان و با توجه به عوامل مرتبط با شاخصهای مدل مفهوی تابآوری اجتماعی ارائه شده
در بخش یک است ،تبیین گردد.

پیشینه نظری

در این بخش مفاهیم تابآوری و تابآوری اجتماعی مورد واکاوی قرار میگیرند ،سپس با توجه به
جمعبندی نظریات نظریهپردازان مدل مفهومی تابآوری اجتماعی ارائه میگردد.

تابآوری

واژه تابآوری در فرهنگ آکسفورد به معنای توانایی مردم یا چیزها به این منظور که بعد از حوادث
ناگوار مانند شوک ،آسیب و ...به سرعت به احساس بهتری دست یابند و نیز به معنای توانایی مواد به
منظور بازگشت به حالت اولیه بعد از خم شدن ،کشش و یا فشرده شدن معنا شده است (Oxford, 2005,
 .)1300این واژه را هولینگ نظریهپرداز بومشناختی در سال  1973معرفی کرد .وی تابآوری را بهعنوان
یک مفهوم توصیفی و کیفی که فراهمآورنده بینش در مورد ویژگیهای پویای یک سیستم است معرفی
میکند ( .)Gross, 2008, 3امروزه تابآوری بهعنوان راهی برای تقویت جوامع با استفاده از ظرفیتهای

اگر توجه به جنبههای اجتماعی در تابآوری بیشتر از توجه به زیرساختهای کالبدی و فیزیکی در
مدیریت بحران اهمیت نداشته باشد ،دستکم به همان اندازه حائز اهمیت است ( .)Lucini, 2013, 255در
جایی که جنایت ،بیخانمانی ،بیکاری و بحثهای مربوط به تغذیه نامناسب و آموزش ناکافی نمایان است،
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آنها مطرح میگردد ( .)Karrholm, 2014, 121در حال حاضر تعاریف متعددی از این واژه مطرح میشود
در تمام تعاریف متعددی که در مورد تابآوری وجود دارد بر تفاوت تابآوری و مقاومت تأکید شده
است .مقاومت در ریاضیات و مهندسی بهعنوان نیروی مورد نیاز برای عدم تغییر سیستم از تعادل تعبیر
میشود در حالی که تابآوری به زمان مورد نیاز برای بازگشت به تعادل اشاره مینماید و در این تعاریف
دو نکته مهم عمومیت دارد :اول تابآوری بهعنوان یک ایده فرایندمحور که بهتر از فرآوردهمحور است
مطرح میگردد و دوم اینکه تابآوری بهعنوان مفهومی در معنای سازگاری مطرح میشود که نسبت به
پایداری و ثبات (مقاومت) ارجحیت دارد (.)Norris, 2008, 129-130
هولینگ در مقایسه تابآوری و پایداری سیستمهای زیست محیطی بیان میکند :ما با سیستمی روبهرو
هستیم که بهطور ژرفی تحت تأثیر تغییرات بیرونی قرار میگیرد و بهطور ممتد با مسائل غیرمنتظره مواجه
میگردد ،در این خصوص پایداری رفتار آن بسیار کماهمیتتر از پایایی روابط درونی آن است (cited
 )in Gross, 2008, 3و معتقد است تابآوری توانایی سیستم برای بازگشت به حالت تعادل پس از یک
اختالل موقتی را تأمین میکند .هرچه سرعت بازگشت به تعادل بیشتر و نوسانات و تغییرات کمتری
بروز نماید سیستم با ثباتتر و پایدارتر است .او نتیجه میگیرد که تابآوری و ثبات دو خاصیت مهم
یک سیستم هستند و سیستم میتواند تابآوری باالیی داشته باشد در حالی که نوسانات زیادی دارد و
پایداری آن پایین است ( .)Holling, 1973, 1از دیگر سو اهداف پایداری به منظور بازگشت به حالت
تعادل است در حالی که تابآوری در جستجوی راههای مدیریت در یک جامعه نامتعادل است (,Zoli
 .)10 ,2012تابآوری میتواند هم مفهومی هنجاری و هم مفهومی توصیفی باشد در حالی که پایداری
بهعنوان مفهومی هنجاری است که درواقع از ایده اساسی عدالت دروننسلی و بروننسلی نشئت گرفته
است (.)Speranza et al., 2014, 114
تابآوری در شهرسازی در دهه  ۱۹۹۰یعنی حدودا ً دو دهه پس از مطرح شدنش ،ظاهر شد البته
تابآوری شهری هنوز فاقد تعریف روشن است و در مواجهه با تغییرات اقتصادی ،جهانی شدن،
تکنولوژیکی ،فرهنگی و بهطور کلی تمام بحرانهایی مطرح میشود که شهر با آنها مواجه میگردد (Lu
 .)& Stead, 2013, 201برخی معتقدند دسترسی به شهر تابآور یک اتوپیاست ولی در عمل تفاوت
درجه تابآوری شهرها در برابر تغییرات ،مشاهده میگردد ( .)Godschalk, 2003بهطور کلی میتوان
مفهوم شهر تابآور را امری نسبی تلقی نمود ،همه شهرها در حال تغییرند لیکن برخی از تغییرات
بهصورت تدریجی و برخی بهصورت ناگهانی بروز مینمایند .تشخیص زودهنگام تغییرات و تأثیرات
آنها بر روی شهر و برنامهریزی و طراحی بر اساس این تشخیص میتواند به میزان قابل توجهی سبب
ارتقای تابآوری شهر در برابر تغییرات بهوجود آمده گردد ( .)Desouza & Flanery, 2013, 93-94در
بحث مربوط به تابآوری این سؤال مطرح میگردد که تابآوری چه چیز در برابر چه چیز؟ جواب چه
چیز اول نوع سیستمی که باید تابآور باشد را مشخص میکند و چه چیز دوم به نوع بحرانی که سیستم
باید در برابر آن تابآور باشد اشاره دارد .بر همین اساس تابآوری دارای ابعاد متعدد کالبدی ،اجتماعی،
اقتصادی ،نهادی ،معیشتی ،1فضایی 2و ....است (.)Lu & Stead, 2013, 201
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دیگر نمیتوان برای مسائل پیشگیری از بالیا اهمیت زیادی قائل شد ( .)Cutter et al., 2008, 7لذا مفهوم
تابآوری گام به گام تکامل یافت و توجه از مفهوم اولیه اکولوژیکی آن به سمت مفهوم اجتماعی-
اکولوژیکی و سپس به سمت مفهوم اجتماعی جلب گردید ( .)Keck & Sakdapolrak, 2013, 9اصطالح
تابآوری اجتماعی اولین بار توسط ادگر مطرح شد .وی تابآوری اجتماعی را بهعنوان توانایی گروهها
و یا جوامع برای مقابله با تنشهای خارجی و اختالالت در مواجهه با تغییرات اجتماعی ،سیاسی و زیست
محیطی تعریف میکند ( .)Adger, 2000, 1تابآوری اجتماعی شامل شرایطی است که تحت آن افراد و
گروههای اجتماعی با تغییرات محیطی انطباق مییابند .بهطور کلی قابلیت تابآوری اجتماعی ،توان یک
اجتماع برای برگشت به تعادل یا پاسخ مثبت به مصبیتها است (.)Keck & Sakdapolrak, 2013, 13
با آنکه هنوز در تعریف و شاخصسازی این مفهوم ابهامات زیادی وجود دارد (،)Sapirstein, 2006, 4
لیکن همه تعاریف موجود در مورد تابآوری اجتماعی به ظرفیتهای افراد ،سازمانها و یا جوامع برای
تحمل کردن ،جذب کردن ،تطبیق و تبدیل در برابر تهدیدات اجتماعی از هر نوع ،توجه دارند (Keck
 .)& Sakdapolrak, 2013, 9تابآوری اجتماعی دارای مراحل مختلفی است و بهطور قابل مالحظهای
باعث دوام و استحکام اجتماع میگردد .سطح انعطافپذیری گروههای مختلف در یک اجتماع با هم
تفاوت دارد و عکسالعمل آنها نیز در موارد بحرانی متفاوت است (.)Maguire & Hagan, 2007, 16
با مقایسه اجتماعات گوناگون به این نتیجه میرسیم که عواملی مانند هویت که باعث ایجاد پاسخهای
متفاوت در جوامع گوناگون نسبت به بالیای مشابه میشوند سبب ایجاد سطوح مختلف تابآوری در
جامعه میگردند ( .)Cumming, 2011وجود گروههای اجتماعی با شرایط اجتماعی ،اقتصادی و میزان
آسیبپذیری متفاوت در یک اجتماع به این معنی است که تابآوری گروههای مختلف در یک جامعه
نسبت به یک حادثه متفاوت است .گروههای آسیبپذیر اجتماع مانند سالخوردگان ،بچهها و یا افراد
با شرایط نامساعد اجتماعی ممکن است منابع و امکانات کمتری به منظور مقابله با بالیا در دسترس
داشته باشند .شرایط اجتماعی باعث میشود که تعدادی از اعضای جامعه در اثر مصیبتهای وارده کمتر
تأثیرپذیر باشند و بعضیها بیشتر ( .)Oxfam, 2005, 1در این حالت ایجاد شرایط مساعد به منظور
توانا ساختن گروههای آسیبپذیر اجتماعی نوعی خالقیت محسوب میشود و باعث ارتقای تابآوری
اجتماعی میگردد( .)Maguire & Hagan, 2007, 18بهعنوان مثال وجود شبکههای اجتماعی نزدیک
و صمیمی سبب ارتقای تابآوری بزرگساالن در برابر جنبههای منفی پیری میشود (�Yee & Meli
 .)char, 2014, 453با آنکه در برخی از موارد فاکتورهایی که باعث آسیبپذیری میشوند با آنهایی که
باعث تابآوری میگردند همپوشانی دارند ولی این مسئله که یک جامعه آسیبپذیر تابآوری ندارد،
عمومیت ندارد ( .)Cutter et al., 2008, 4ممکن است در جامعهای آسیبپذیری باال باشد ولی ارتباطات
اجتماعی بهقدری قوی باشد که برگشت از حالت آسیبدیده هرچه زودتر رخ دهد ،لذا در این حالت با
وجود آسیبپذیری باال تابآوری باالست ( .)Shaw et al., 2014, 194لذا اگر بخواهیم شهر تابآوری
داشته باشیم نیاز به بررسی وسیعی در مورد پتانسیلهای پاسخگویی و بازسازی به خطرات افراد جامعه
داریم ( .)LaLone, 2012, 209نقطه شروع برای مطالعات تجربی در مورد تابآوری اجتماعی این
سؤاالت است :تابآوری برای چه؟ در برابر چه؟ تهدیدها معمو ًال به صورت خارجی بر اجتماعات فرض
میشوند (مانند اثر قیمت بر هزینه خانوار) ولی ممکن است درونی نیز باشند (Keck & Sakdapolrak,
 .)2013, 9بهعنوان مثال یک اجتماع ممکن است در زمانی نسبت به همهگیر شدن آنفلونزا آسیبپذیر
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ادگر ( )2000معتقد است جوامعی که در آنها با تنوع منابع مواجهیم بهدلیل انعطافپذیری باالتر،
تابآورترند .او مهاجرت و استرس جابجایی قابل توجه جمعیت را اغلب نشانهای از شکست
تابآوری اجتماعی میداند چرا که مهاجرت اغلب بر زیرساختهای اجتماعی هر جامعه اثرات منفی
میگذارد .از سایر عناصر مؤثر بر تابآوری اجتماعی ،برطبق برداشت از نظریات ادگر ،همکاری و
مشارکت شهروندان ،همبستگی اجتماعی ،داشتن هویت واحد ،حس تعلق ،وجود امنیت و فراگیری
اجتماعی را میتوان استخراج نمود ( .)Adger, 2000وی در مقالهای دیگر ( )1997بر سطح اقتصادی و
برابری بهعنوان عوامل تأثیرگذار بر همبستگی اجتماعی تأکید میورزد و عالوه بر معیارهای باال عوامل
دیگری چون میزان شغل ،نرخ جرم و جنایت را بهعنوان سنجههای میزان تابآوری اجتماعی جوامع
برمیشمارد (.)Adger, 1997, 20
پلینگ و هایگ ( )2005معتقدند که روابط اجتماعی غیررسمی بهترین منبع برای حفظ ظرفیتها به
منظور ساخت تابآوری اجتماعی و تغییر جهت جمعی است (.)Pelling and High, 2005
کاتر ( )2008مینویسد تابآوری اجتماعی میتواند از طریق ثروت ،بیمه ،دسترسی به منابع مالی،
شبکههای اجتماعی ،مشارکت اجتماعی و درک خطر از سوی جامعه افزایش یابد (.)Cutter et al., 2008, 9
واس( )2008معتقد است ظرفیت مشارکت و توزیع عادالنه دانش و قدرت عناصر اصلی تابآوری
اجتماعی است (.)Voss, 2008
مدل تابآوری اجتماعی نوریس به چهار بعد اصلی توسعه اقتصادی ،سرمایه اجتماعی ،دادهها و ارتباطات
و تواناییهای جامعه اختصاص یافته است .بعد سرمایه اجتماعی متشکل از حمایت اجتماعی ،ارتباط و
همکاری سازمانها ،مشارکت مردمی ،حس جامعه محلی و دلبستگی مکانی است .بعد توسعه اقتصادی
به درک خطر و آسیبپذیری مخاطرات ،تنوع منابع اقتصادی و عدالت در پخش منابع میپردازد .بعد
قابلیت جامعه محلی به مهارت حل مسئله ،انعطافپذیری ،خالقیت ،توانایی و کارایی جامعه محلی و نیز
وجود مشارکت توأم با اعتماد در جامعه اطالق میگردد به نظر نوریس عضویت در جامعه محلی ،منبع
مهمی برای ترغیب اعضای جامعه برای توانمندی مؤثر در مواجه با چالشهای زندگی است؛ لذا حس
جامعه محلی میتواند از ملزومات تابآوری باشد .با حس جامعه محلی مشارکت در شبکههای اجتماعی
شکل میگیرد و توانمندیهای افراد ،توانمندیهای جامعه را برای استفاده از منابع داخلی در برابر
مواجهه با بحرانهای وارده ،باال میبرد .بعد اطالعات و ارتباطات به روایتها و اطالعات قابل اعتماد
میپردازد (.)Norris, 2008, 140
سیننر و همکاران ( )2009در پژوهشی چهار عنصر میزان دارایی ،انعطافپذیری ،ظرفیت برای
خودسازماندهی و ظرفیت یادگیری یک جامعه را بهعنوان اجزا کلیدی تابآوری اجتماعی معرفی میکنند
و معتقدند تابآوری اجتماعی در سه مقیاس محلی ،منطقهای و ملی قابل بررسی است ،در حالی که این
سه سطح به یکدیگر مرتبطاند (.)Cinner et al., 2009, 3
راس و همکاران ( )2010معیارهای تابآوری اجتماعی را در هفت دسته اصلی زیر تقسیمبندی میکنند

طراحی شهری و تابآوری اجتماعی ...

باشد و این به دلیل نداشتن تجربه و فقدان منابع اجتماعی و آگاهی در روبهرو شدن با آن مشکل است
(.)Maguire & Hagan, 2007, 18
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و معتقدند با این هفت حوزه اصلی میتوان تابآوری اجتماعی را تقویت نمود)Ross et al., 2010( :
• •اجتماعی(تار و پود جامعه شامل قدرت ،انسجام اجتماعی ،اعتماد ،شبکهها ،برابری ،ایمنی ،حس
مکان و خالقیت)
• •انسانی (وضعیت افراد از جمله مهارتها ،دانشها و تجربیات زندگی ،ارزشها ،فعالیت شهروندی،
حقوق و مسئولیتها و) ....
• •طبیعی (شامل منابع از جمله ضایعات ،ارزشهای مصرفی و غیرمصرفی ،تنوع زیستی ،تغییرات
آب و هوایی ،زیستگاه طبیعی)
• •فیزیکی یا کالبدی (شامل زیرساختهای حامی نیازهای انسانی شامل حمل و نقل ،بهداشت،
امکانات تعلیم و تربیت ،خدمات انسانی ،مسکن و ارتباطات)
• •مالی (شامل درآمد و توزیع آن ،اشتغال ،هزینههای اقتصادی از تأثیر محیط و اجتماع و)...
• •فرهنگی (شامل سنتها ،داستانها ،تاریخ ،دلبستگی به مکان و)...
• •دولتی (شامل ایجاد مشارکت در تصمیمگیری ،ایجاد عدالت اجتماعی و)...
بر اساس مالحظات ابریست و همکاران ( )2010تابآوری اجتماعی ،ظرفیت افراد برای دسترسی
به سرمایههای اجتماعی ،اقتصادی ،فرهنگی (سرمایههای معرفی شده توسط بوردیو) است ،نه فقط به
منظور انطباق با شرایط گوناگون (ظرفیت واکنشی) بلکه همچنین به منظور خلق شرایط مثبت (ظرفیت
پیشبینانه) و توسعه رقابت در مواجه با خطر .سؤال کلیدی ابریست این است که چگونه ظرفیتهای
افراد ،گروهها و ارگانها را به منظور مواجه با خطر افزایش دهیم؟ او معتقد است تابآوری اجتماعی
در حالتی اتفاق میافتد که افراد از طریق این سرمایهها به سرمایه نمادین دست یابند و به کمک آن
نظم اجتماع را بازسازی کنند ( .)Obrist, 2010, 289در این میان نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد و حفظ
تابآوری اجتماعی بسیار کلیدی است.
ماگویر و هاگان بر اساس جمعبندی نظرات تعدادی از اندیشمندان معیارهایی را برای سنجش تابآوری
اجتماعی معرفی کردند که عبارتاند از :اعتماد ،مدیریت ،سرمایه اجتماعی ،میزان اشتراکات مابین
ساکنان ،پیوستگی اجتماعی و حس اجتماع ،تقسیم کار و همکاری ،ارزشها ،نگرشها و هنجارهای
حاضر ،ارتباطات و اطالعات ،منابع مورد نیاز ( .)Maguire & Hagan, 2007, 19عالوه بر موارد ذکر شده
نظریهپردازان دیگری نیز درخصوص تابآوری اجتماعی به معرفی شاخص پرداختهاند که در جدول 1
به نظریات برخی دیگر از آنها نیز اشاره شده است .جمعبندی نظریات گوناگون حاکی از این مطلب است
که با آنکه در مورد فاکتورهایی که باعث تابآوری میشوند و نحوه اندازهگیری آنها اتفاق نظر وجود
ندارد ( ،)Cutter et al., 2008, 7لیکن شاخصهای مطرح شده از نظریهپردازان گوناگون گاه با یکدیگر
همپوشانی دارند.

جمعبندی نظریات

با بررسی نظریات نظریهپردازان و گروهبندی شاخصهای دارای اشتراکات مفهومی و لغوی در یک
دسته ،میتوان به  12عامل اصلی جدول  1دست یافت که با ارتقای این شاخصها میتوان تابآوری
اجتماعی جوامع را بهبود بخشید .لذا اگر طراحی شهری بتواند این شاخصها را ارتقا بخشد ،میتوان چنین
ادعا نمود که طراحی شهری سبب ارتقای تابآوری اجتماعی شده است .به عبارت دیگر ارتقای این
شاخصها اهداف طراحی شهری به منظور ارتقای تابآوری اجتماعی است.
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ﻋﺪم ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ،ﺣﺲ ﺗﻌﻠﻖ )(Adger, 2000؛ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﮑﺎﻧﯽ )(Norris, 2008؛ دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎن )(Ross et al., 2010
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )(Cutter, 2008؛ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )(Adger, 2000; Arefi, 2011؛ ﺣﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ
ﻣﺤﻠﯽ ﺣﺲ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ ﭘﯿﻮﻧﺪ و درﮔﯿﺮی در ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )(Norris, 2008؛ اﻧﺴﺠﺎم اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ،
ﺷﺒﮑﻪﻫﺎ ) ،(Ross et al., 2010ﺷﺒﮑﻪﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ).(Kuhlicke et al., 2011
ﮐﺎﺳﺘﻦ از آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی )(Sanders, 2008؛ ﺑﯿﻤﻪ )(Cutter, 2008؛ ﺣﻤﺎﯾﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ)(Norris, 2008
ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﺟﺮم ) ،(Sanders, 2008وﺟﻮد اﻣﻨﯿﺖ ،ﻧﺮخ ﺟﺮم و ﺟﻨﺎﯾﺖ ) ،(Adger, 2000اﯾﻤﻨﯽ
رواﺑﻂ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻏﯿﺮرﺳﻤﯽ )(Pelling and High, 2005؛ ﺗﻌﺎﻣﻠﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﺎﻟﺎ )(Arefi, 2011؛ رواﺑﻂ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ).(Kuhlicke et al., 2011
ﻣﺸﺎرﮐﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )(Cutter, 2008؛ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﻣﺸﺎرﮐﺖ ،ﺗﻮزﯾﻊ ﻋﺎدﻟﺎﻧﻪ داﻧﺶ و ﻗﺪرت )(Voss, 2008؛
ﻫﻤﮑﺎری و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان )(Adger, 2000؛ اﻟﺤﺎق ﺣﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ ﺷﻬﺮ)(Arefi, 2011؛ ارﺗﺒﺎط و
ﻫﻤﮑﺎری ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ،ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﻣﺮدﻣﯽ )(Norris, 2008؛ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪی )ﺣﻘﻮق و ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖﻫﺎ و،(....
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ).(Ross et al., 2010
درک ﺧﻄﺮ از ﺳﻮی ﺟﺎﻣﻌﻪ )(Cutter, 2008؛ ﻓﺮاﮔﯿﺮی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ زﯾﺴﺖ ﻣﺤﯿﻄﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
)(Adger, 2000؛ درک ﺧﻄﺮ و آﺳﯿﺐﭘﺬﯾﺮی ﻣﺨﺎﻃﺮات ،رواﯾﺖﻫﺎ و اﻃﻠﺎﻋﺎت ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد ) Norris,
(2008؛ ﺧﻠﺎﻗﯿﺖ ،ﻣﻬﺎرتﻫﺎ ،داﻧﺶﻫﺎ و ﺗﺠﺮﺑﯿﺎت زﻧﺪﮔﯽ )(Ross et al., 2010؛ داﻧﺶ ﻋﻤﻠﯽ ) Kuhlicke
(et al., 2011؛ ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺗﻨﺶ )(Twige, 2009؛ ﻇﺮﻓﯿﺖ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ).(Cinner et al., 2009
ﺛﺮوت ،دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺎﻟﯽ )(Cutter, 2008؛ ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ(Adger, 2000) ،؛ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﻫﺎی
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ )(Obrist, 2010؛ وﺟﻮد دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﺎﻟﺎ ﺳﺎﮐﻨﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ )(Arefi, 2011؛
ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدی )(Norris, 2008؛ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺘﻨﻮع ،ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ )(Ross et al., 2010؛ ﻇﺮﻓﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی
).(Kuhlicke et al., 2011
ﻋﺪاﻟﺖ در ﭘﺨﺶ ﻣﻨﺎﺑﻊ )(Norris, 2008؛ ﺑﺮاﺑﺮی ،ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ )(Ross et al., 2010
ﻫﻮﯾﺖ واﺣﺪ )(Adger, 2000؛ ﺣﺲ ﻣﮑﺎن،ارزشﻫﺎ ،ﺳﻨﺖﻫﺎ ،داﺳﺘﺎنﻫﺎ ،ﺗﺎرﯾﺦ ،وRoss et al., ) ...
(2010
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺤﻠﯽ )ﻣﻬﺎرت ﺑﺎزﺗﺎب اﻧﺘﻘﺎدی و ﺣﻞ ﻣﺴﺌﻠﻪ ،اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی و ﺧﻠﺎﻗﯿﺖ ،ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ و ﮐﺎراﯾﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻣﺸﺎرﮐﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻗﺎﺑﻞ اﻋﺘﻤﺎد از دادهﻫﺎ )(Norris, 2008؛ ﻗﺪرت )(Ross et al., 2010؛
ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺣﮑﻮﻣﺘﯽ و روشﻫﺎ )(Kuhlicke et al., 2011؛ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﯾﺎ ﺣﻔﻆ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﺎﺧﺘﺎر در
ﻃﻮل ﺑﺤﺮان )(Twige, 2009؛ اﻋﺘﻤﺎد )(Ross et al., 2010؛ داراﯾﯽ ،ﻇﺮﻓﯿﺖ ﺑﺮای ﺧﻮدﺳﺎزﻣﺎﻧﺪﻫﯽ
)(Cinner et al., 2009؛ ﺑﺎزﯾﺎﺑﯽ و ﺑﺎزﮔﺸﺖ ﭘﺲ از ﺣﺎدﺛﻪ ،ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ،ﮐﻢ ﮐﺮدن ،ﺟﺬب ﺗﻨﺶ از ﻃﺮﯾﻖ
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﯾﺎ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ).(Twige, 2009
ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﺎ ﺗﻨﺶ )(Twige, 2009؛ اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﯾﺮی ).(Cinner et al., 2009

منبع :جمعبندی نظرات توسط نگارندگان

بر اساس شاخصهای حاصل از جدول  1میتوان مدل مفهومی مرتبط با تابآوری اجتماعی را مطابق
شکل  1ارائه نمود .در تدوین این مدل شاخصهای مربوطه در دو بعد اجتماعی و فرهنگی دستهبندی
شدهاند.
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١

دﻟﺒﺴﺘﮕﯽ ﺑﻪ
ﻣﮑﺎن
ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی ﻣﺪ ﻧﻈﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان
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جدول  .1جمعبندی نظرات اندیشمندان و استخراج شاخصهای اصلی تابآوری اجتماعی
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ﺗﺎبآوري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺑﻌﺪ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑﻌﺪ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
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ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪي

ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻳﻤﻨﻲ و اﻣﻨﻴﺖ

ﺗﻌﺎﻣﻠﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي

آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات

ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ
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ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ

ﺗﺎبآوري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻮأم ﺑﺎ اﻋﺘﻤﺎد

106

اﻫﺪاف ﻣﺪ ﻧﻈﺮ در

شکل  .1مدل مفهومی تابآوری اجتماعی
منبع :نگارندگان

روش تحقیق

در بحث تابآوری اجتماعی و فرهنگی انسان مرجع اصلی تحقیق محسوب میگردد و با توجه به ماهیت
انسان بهعنوان موجودی پیچیده و گاه غیرقابل پیشبینی ،در این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده شده
کمی تفسیری ،کلگرا و انسانگراست (�Vaderstoep & John
است ،چرا که این رویکرد برخالف رویکرد ّ
 ،)ston, 2009, 166بر شرایط اجتماعی و فرهنگی معاصر تکیه دارد و یکی از مشخصههای بارز آن فهم
چگونگی درک مردم از تجربیات شخصی در محیط زندگی است (گروت و وانگ .)14 ،1384 ،در این
روش برای دیدگاههای افراد مورد تحقیق ،ارزش قائل میشوند و میکوشند تا از دیدگاههای آنان آگاه
گردند و ضمن آنکه پژوهشگر و افراد مورد تحقیق با هم رابطه متقابل برقرار میکنند و برای جمع آوری
دادههای اصلی به گفتهها و رفتارهای قابل مشاهده افراد تکیه میکنند (مارشال و راس من.)7 ،1377 ،
محصول نهایی تحقیق ضمن پذیرش این نکته که حقیقت هرگز بهطور قطعی قابل حصول نیست ،بهدلیل
تأثیرپذیری از فرهنگ ،زمان و مکان و سایر شرایط از ماهیتی نسبی برخوردار است (پرتوی.)12 ،1386 ،
از آنجا که هدف این مقاله ارتقای تابآوری اجتماعی از طریق طراحی شهری است ابتدا شاخصهای
تابآوری اجتماعی از طریق بررسی نظریات موجود در زمینه تحقیق شناسایی شده و سپس عواملی که
سبب ارتقای این شاخصها از طریق طراحی شهری میگردد ،استخراج شدهاند .در این زمینه روش استدالل
در بخش تدوین مدل تابآوری اجتماعی از نوع قیاسی بوده و در بخش تدوین عوامل مرتبط با طراحی
شهری با تابآوری اجتماعی باال ،روش استدالل تحلیل محتوای استقرایی است .بر این اساس ساختار
تحقیق را میتوان در شکل  2مشاهده کرد .در مرحله استدالل قیاسی شاخصهای مدل تابآوری اجتماعی
حاصل از شیوه استدالل قیاسی اهداف طراحی شهری را تشکیل میدهند و در مرحله استدالل استقرایی به
چگونگی دستیابی به اهداف تعیین شده از طریق مشارکت کنندگان پرداخته شده است.

آوري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺷﻴﻮه اﺳﺘﺪﻟﺎل ﻗﻴﺎﺳﻲ

ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي
اﺑﻌﺎد و اﻫﺪاف

ﺗﺎبآوري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺷﺎﺧﺺﻫﺎ و
اﻫﺪاف ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ

ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺪل ﺗﺎب

ﺗﺪوﻳﻦ

ﺗﺎب آوري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺳﻨﺠﻪﻫﺎ

آوري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

طراحی شهری و تابآوری اجتماعی ...

ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺎب

ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ

)ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺎب آوري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﺎﻟﺎ(
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ﺷﻴﻮه اﺳﺘﺪﻟﺎل اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ

ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪاف از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺮدم

ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي

شکل  .2ساختار کلی تحقیق
منبع :نگارندگان

انتخاب مشارکتکنندگان در این پژوهش به روش گلوله
برفی صورت گرفته و مصاحبهها تا رسیدن به اشباع نظری
ادامه یافته است .در بخش تحلیل دادهها (مصاحبهها) شیوه
تکنیک تحلیل محتوای استقرایی بهکار برده میشود تا از
این طریق چگونگی دستیابی به اهداف تعیین شده ،از طریق
طراحی شهری توسط مشارکتکنندگان معین گردد در این
حالت پژوهشگران از بهکارگرفتن مقولههای پیشپنداشته
میپرهیزند و در عوض روشی اتخاذ میکنند که مقولهها از
دادهها ناشی شوند .در این حالت ،محققان خودشان را بر
امواج دادهها شناور میکنند تا شناختی بدیع برایشان حاصل
شود ،بنابراین از طریق استقرا ،مقولهها از دادهها ظهور
مییابند (ایمان ،نوشادی .)1392 ،در این راستا درخصوص
شاخصهای تابآوری اجتماعی حاصل از روش استدالل
قیاسی مصاحبههای نیمهساختاریافته با ساکنان صورت
پذیرفت و از متن مصاحبهها واحدهای تحلیل استخراج و
کدگذاری شد و کدها به مقوالت تبدیل شدند و در نهایت
عوامل مؤثر بر ارتقای هر شاخص از طریق مشارکتکنندگان
و از دل زمینه تحقیق حاصل آمد .مراحل انجام تحقیق در
شکل  3آمده است.

ﭘﺮﺳﺶ ﺗﺤﻘﻴﻖ
ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ ﻣﻨﺎﺑﻊ

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺎبآوري
ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻮاﻟﺎت ﺑﺎز در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ

ﻫﺮﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺎبآوري

اﻧﺠﺎم ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎز

)ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮي(
اﻧﺘﺨﺎب واﺣﺪ ﺗﺤﻠﻴﻞ از ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ
ﻛﺪ ﺑﻨﺪي ﺑﺎز و ﻣﺤﻮري
ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﻨﺪي

ﺗﺪوﻳﻦ ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ

شکل  .3مراحل انجام تحقیق
منبع :نگارندگان
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 .3شناخت نمونه موردی پژوهش

در زمان شاه عباس صفوی بخشی از جمعیت ارامنه جلفا به شهر اصفهان کوچانده شدند .این ارامنه در سال
 1605به اصفهان وارد شدند و به فرمان شاه عباس زمینی برای خانهسازی به آنها بخشیدند (درهوهانیان،
 )22 ،1379و این منطقه به نام محل زادگاهشان جلفا نامگذاری شد .در حال حاضر محله جلفا یکی از
محالت تاریخی اصفهان است که در منطقه  5اصفهان و در حاشیه جنوبی رودخانه زایندهرود واقع گردیده
است (شکل  .)4این محله که روزگاری تنها ارامنه در آن زندگی میکردند دیگر مخصوص اقلیت خاصی
نیست و محل زندگی ساکنانی با تنوع فرهنگی و مذهبی شده و حدود تاریخی آن دستخوش تغییرات
عدیدهای گردیده است .در این پژوهش با توجه به بررسی میدانی بر اساس تنوع کالبدی و استفادهکنندگان
حدود کنونی محله جلفا به سه گونه تقسیم گردید .این تقسیم بندی در شکل  5ترسیم شده است .در حال
حاضر ،حدود کنونی محله جلفا اصفهان ،محدودهای دارای تنوع اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی است.
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ﻣﺤﺪوده ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺟﻠﻔﺎ

شکل  .4موقعیت مکانی محله جلفا در ساختار تاریخی شهر اصفهان صفوی
منبع :آتک1386 ،

همانگونه که در شکل  5نشان داده شده است از نظر استفادهکنندگان در گونه شماره  1و  2هر دو قشر
مسلمان و ارامنه (با غلبه ارامنه) مشاهده میشود .بناهای تاریخی (بناهای مرتبط با ارامنه مانند کلیساها) در
این دو محدوده بسیار بیشتر از گونه  3است .لذا در حال حاضر محدودیت ارتفاعی در ساختوسازهای جدید
برخالف گونه شماره  3وجود دارد .با وجود تمام تشابهات بین این دو گونه  1و  ،2تنها تفاوتشان در این
است که گونه  1بیشتر از گونه  2در مقیاس شهری عمل مینماید ولیکن تفاوت محسوسی بین این دو گونه
و گونه  3وجود دارد .چرا که از نظر استفادهکنندگان در گونه  3غالب ساکنان مسلمان بومی با سطح ضعیفتر
اقتصادی هستند در این گونه کاربریهای مسجد و امامزاده بهجای کلیسا در دو گونه قبلی متجلی میشوند.

ﺗﻨﻬﺎ اراﻣﻨﻪ در آن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲﻛﺮدﻧﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﺨﺼﻮص اﻗﻠﻴﺖ ﺧﺎﺻﻲ ﻧﻴﺴﺖ و ﻣﺤﻞ زﻧﺪﮔﻲ

ﺳﺎﻛﻨﺎﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ و ﺣﺪود ﺗﺎرﻳﺨﻲ آن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﺪﻳﺪهاي
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ.در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﻨﻮع ﻛﺎﻟﺒﺪي و اﺳﺘﻔﺎده

ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﺣﺪود ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻠﻔﺎ ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﮔﺮدﻳﺪ اﻳﻦ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺑﻨﺪي در ﺷﻜﻞ )(5

ﺑﻪ ﺗﺮﺳﻴﻢ آورده ﺷﺪه اﺳﺖ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ،ﺣﺪود ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻠﻔﺎ اﺻﻔﻬﺎن،

ﻣﺤﺪوده ﻗﺪﻳﻤﻲ ﺟﻠﻔﺎ

ﺷﻜﻞ  :3ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻣﻜﺎﻧﻲ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻠﻔﺎ در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺷﻬﺮ اﺻﻔﻬﺎن

ﻣﺤﺪودهاي داراي ﺗﻨﻮع اﻗﺘﺼﺎدي ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﺳﺖ.

زای

ند ه
رود

 ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪن از اﻣﻜﺎﻧﺎت ﻣﺤﻠﻲ
١

٣

٢

 ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي
ﺑﺮﻧﺪ و ﻓﺮاﻣﺤﻠﻲ

 ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﻛﻨﺎن اراﻣﻨﻪ

 ارﺗﻔﺎعﮔﻴﺮي ﺑﻨﺎﻫﺎي
ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻛﻢ ﺷﺪن
ﺣﺠﻢ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ
در اﻳﻦ ﻣﺤﺪوده

 ﺗﺠﻠﻲ ﻛﺎرﺑﺮي ﻛﻠﻴﺴﺎ

......

ﮔﺬار از ﻣﺤﺪوده ﻳﻚ و دو ﺑﻪ ﺳﻪ :ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﭘﻴﻤﻮدن ﭼﻨﺪ ﻗﺪم ﻣﻲﺗﻮان دﻧﻴﺎﻳﻲ دﻳﮕﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﺮد...
ﺷﻜﻞ  :5ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻠﻔﺎ اﺻﻔﻬﺎن ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ

شکل  .5تقسیم محله جلفا اصفهان به سه گونه
)ﻣﻨﺒﻊ ﻧﮕﺎرﻧﺪﮔﺎن(

منبع :نگارندگان
٩

یافتهها

 ارتقای تابآوری اجتماعی با طراحی شهری در محله جلفا اصفهانتابآوری در طراحیشهری ایدهای است که طراحی با آسیبپذیری کمتر و انعطافپذیری بیشتر را دنبال
مینماید .این ایده از بازسازی شیکاگو و سانفرانسیسکو پس از آتشسوزی بزرگ در قرن نوزدهم ،برلین
و بیروت پس از جنگهای قرن بیستم و نئواورلئان در مواجهه با طوفان کاترینا در اوائل قرن بیستویکم
نشأت گرفته است که با جنبشی در شهرهای نیویورک و استانبول و بمبئی با شعار «بهسوی شهر تابآور»
همراه شد ( .)Arefi, 2011, 674جریانات اجتماعی اغلب در مکانی رخ میدهد و یک شکل و بافت فضایی
دارد ( )Cummig, 2011لذا میتوان چنین برداشت نمود که تابآوری اجتماعی بهعنوان یکی از ابعاد اصلی
تابآوری و نظریه مکان بهصورت مستقیم با یکدیگر ارتباط دارند ( )lyon, 2011, 18و طراحی شهری
بهعنوان علم ساخت و انتظامبخشی مکان در این رابطه حائز اهمیت کلیدی است .در این زمینه با ارتقای
شاخصهای تابآوری اجتماعی از طریق طراحی شهری میتوان تابآوری اجتماعی را ارتقا بخشید.
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 ﺗﺠﻤﻊ ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﺗﺎرﻳﺨﻲ
و ﻣﺤﺪودﻳﺖ ارﺗﻔﺎﻋﻲ ﻧﺎﺷﻲ از
ﺣﻀﻮر آﻧﻬﺎ
 ﺗﺠﻤﻊ ﻓﺮوﺷﮕﺎهﻫﺎي
ﺑﺮﻧﺪ ،ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎي
ﻓﺮاﻣﺤﻠﻪاي ﻣﺎﻧﻨﺪ
ﻛﺎﻓﻪ

 ﻏﺎﻟﺐ ﺳﺎﻛﻨﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻮﻣﻲ
 ﻇﻬﻮر ﻛﺎرﺑﺮي ﻣﺴﺠﺪ و
اﻣﺎﻣﺰاده
 ﻗﻴﻤﺖ ﻛﻢﺗﺮ زﻣﻴﻦ

طراحی شهری و تابآوری اجتماعی ...

ﺻﻔﻮي
)ﻣﺄﺧﺬ :آﺗﻚ(1386 ،
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 بررسی عوامل مؤثر بر اهداف طراحی شهری با تابآوری اجتماعیاین پژوهش به منظور شناسایی عوامل مرتبط با طراحیشهری مؤثر بر شاخصهای تابآوری اجتماعی
در محله جلفا اصفهان مراحل مطابق با شکل  6را طی نمود تا مدل نهایی تحقیق حاصل آید .همانگونه
که مالحظه میگردد با توجه به تقسیم محله به سه گونه و با توجه به قرابت استفادهکنندگان گونه  1و
 2و وجود دو قشر غالب ارمنی و مسلمان در این دو محدوده لذا مشارکتکنندگان در این دو محدوده
بهطور مشترک و به روش گلوله برفی در دو گروه ارمنی و مسلمان تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب
شدند و با توجه به سطح اقتصادی و اجتماعی متفاوت ساکنان در محدوده سوم در این محدوده نیز به
ترتیب مذکور مشارکتکنندگان انتخاب گردید .با استفاده از مصاحبههای نیمهساختاریافته درخصوص
عوامل مؤثر بر هر شاخص تابآوری اجتماعی و پیادهسازی مصاحبهها بر روی کاغذ ،تحلیل محتوای
جداگانه متن مصاحبهها برای هر گروه و کدگذاری باز عوامل مرتبط (مقولهها) با هر شاخص استخراج
گردید .در مرحله بعد مقولههای اصلی ( 6مقوله) مشترک در سه گروه با کدگذاری محوری حاصل شد.
نمونههایی از تحلیل محتوای مصاحبههای سه گروه درخصوص شاخص همبستگی اجتماعی بهعنوان
نمونه در قالب جدول  2آورده شده است .در مورد سایر شاخصها نیز همین بررسی انجام پذیرفت.
زبان نگارش منطبق بر زبان افراد مشارکتکننده در پژوهش است چراکه روششناسی کیفی رهیافتی
است که بر زبان بومی و دانش عمومی مبتنی بوده و باید به اصول زبان بومی و عامهفهم وفادار باشد.
از سوی دیگر گزارش تحقیق و یافتههای آن برای ارزیابی اعتبار ،باید در دسترس افراد مشارکتکننده
کمی استفاده از ادبیات و نگارش علمی و
قرار گیرد ،لذا در روششناسی کیفی برخالف روششناسی ّ
رسمی مطرح نیست (محمدپور.)1392 ،
ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﻲﺗﻮان از ﻃﺮﻳﻖ ﻃﺮاﺣﻲ ﺷﻬﺮي ﻣﺤﻠﻪ ﺟﻠﻔﺎ اﺻﻔﻬﺎن را از ﻧﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﺎبآورﺗﺮ ﻧﻤﻮد؟

اﺳﺘﻔﺎدهﻛﻨﻨﺪﮔﺎن از ﻣﺤﻠﻪ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻨﻮع ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ.

ﺳﺆاﻟﺎت ﻧﻴﻤﻪﺳﺎﺧﺘﺎر ﻳﺎﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﺪل ﻣﻔﻬﻮﻣﻲ ﺗﺎبآوري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ
ﺗﺪوﻳﻦ ﮔﺮدﻳﺪ
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ ﺳﺆاﻟﺎت ،ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎي ﺑﺎز ﺑﻴﻦ ﺳﻪ ﮔﺮوه اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺗﺎ رﺳﻴﺪن ﺑﻪ اﺷﺒﺎع ﻧﻈﺮي اﻧﺠﺎم
ﮔﺮﻓﺖ ) 15ﻧﻔﺮ اراﻣﻨﻪ ﻣﺤﺪوده  1و  10 ،2ﻧﻔﺮ ﻏﻴﺮ اراﻣﻨﻪ ﺳﺎﻛﻦ در ﻣﺤﺪوده  1و  2و  10ﻧﻔﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎن در ﻣﺤﺪوده (.3

در ﻫﺮ ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺑﻪﻃﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮاي اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪﻫﺎ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺖ و
ﻣﻘﻮﻟﺎت ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ در ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺘﺨﺮاج ﺷﺪﻧﺪ

اراﺋﻪ ﻣﺪل ﻧﻬﺎﻳﻲ ﭘﮋوﻫﺶ

شکل  .6مراحل تدوین مدل نهایی تحقیق
منبع :نگارندگان

ﮐﺪ )رﻣﺰ(
واﺣﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در اراﻣﻨﻪ ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺤﺪوده  ١و ٢
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ در
در ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻤﻮن دورﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯿﺸﯿﻢ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﻮدﻣﺎن ﺻﺤﺒﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ.
ﺑﺎﺷﮕﺎﻫﻤﺎن
ﺣﻔﻆ ﺻﻠﯿﺐ
ﻧﮕﺎه ﮐﻦ اون ﺻﻠﯿﺐ رو ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ اﯾﻨﺎ رو ﺣﻔﻆ ﮐﻨﯿﻢ و ﺑﺮای ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎل اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﻫﺴﺘﯿﻢ.

ﻓﻀﺎﻫﺎی ﻣﺨﺼﻮص
ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ
اﺷﺘﺮاﮐﺎت )ﻓﺮﻫﻨﮓ،
ﻋﻘﺎﯾﺪ و ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت
ﻣﺸﺘﺮک(

روﯾﺪادﻫﺎ
ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺸﺘﺮک

ﺛﺒﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻋﺎﻣﻞ
اﻋﺘﻤﺎد
ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﺟﻤﻌﯽ
اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک
ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺸﺘﺮک
اﺷﺘﺮاﮐﺎت

آﺷﻨﺎﯾﯽﻫﺎ

ﻓﻀﺎی ﺟﻤﻌﯽ
اﻫﺪاف ﻣﺸﺘﺮک
روﯾﺪادﻫﺎ

منبع :نگارندگان

بر اساس جدول شماره  2متوجه میشویم تقریب ًا عوامل یکسانی باعث ارتقای همبستگی اجتماعی در سه
گروه مشارکتکننده میگردد .از جمعبندی عوامل حاصل از این بررسی در سه گروه نمودار شکل  7برای
شاخص همبستگی اجتماعی نتیجه میشود.
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اﺷﺘﺮاﮐﺎت ﻧﮋادی و
ﻣﺎ آرﯾﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﺑﺎ اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﻗﺮاﺑﺖ ﻧﮋادی دارﯾﻢ در زﺑﺎن ﻣﺎ  ٨٠٠-٧٠٠ﮐﻠﻤﻪ دارﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﺎ
زﺑﺎﻧﯽ
ﻓﺎرﺳﯽ ﻫﻢﻣﻌﻨﯽ و ﻫﻢﺗﻠﻔﻆ اﺳﺖ.
ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺗﺎرﯾﺨﯽ
از زﻣﺎن ﺧﺴﺮو و ﺷﯿﺮﯾﻦ ،ﺷﯿﺮﯾﻦ زن ﺷﺎه اﯾﺮان ،ﯾﮏ ارﻣﻨﯽ ﺑﻮد.
اﯾﺮاﻧﯿﺎن و ارﻣﻨﯿﺎن
زﺑﺎن ﻣﺸﺘﺮک
اراﻣﻨﻪ و اﯾﺮاﻧﯽﻫﺎ ﭼﻮن ﺑﻪ ﻫﻢ اﻋﺘﻤﺎد دارﻧﺪ و ﺣﺮف و زﺑﺎن ﻫﻢ را ﻣﯽﻓﻬﻤﻨﺪ ﺑﺎﻫﻢ دوﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ
در ﻣﺮاﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﮐﺮﯾﺴﻤﺲ و ...دورﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ
و...
ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﻠﻔﺎ
ﻣﺮدﻣﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ ﺟﻠﻔﺎ رو ﮐﻪ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ اﻧﮕﺎر ﯾﮏ ﻗﻮموﺧﻮﯾﺶ ﻣﯽﺑﯿﻨﻢ.
روزﻫﺎی ﺑﺎﻫﻢ
ﭼﻮن از ﻗﺪﯾﻢاﻟﺎﯾﺎم ﻫﻢ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ و ﺑﺎﻫﻢ روزﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮔﺬراﻧﺪﯾﻢ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ دارﯾﻢ
ﮔﺬراﻧﺪه
اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن
ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﺎن ﻗﺪﯾﻤﯽ اﻋﺘﻤﺎد دارﯾﻢ ﺑﺎ آنﻫﺎ راﺑﻄﻪﻣﺎن ﺧﻮب اﺳﺖ
ﻗﺪﯾﻤﯽ
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺤﺪوده ﯾﮏ و دو
ﻣﺎﯾﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎدی
اﯾﻦ ﻣﺤﻠﻪ ﺟﺎﯾﯽ دﯾﮕﻪ ﻧﺪاره ﮐﻪ ﺑﺸﻪ ﯾﮏ ﻓﻀﺎ ﺑﺮای ﮔﺮدﻫﻤﺎﯾﯽ اﯾﺠﺎد ﮐﺮد ﻣﺎﯾﯿﻢ و ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺎدی ﺑﺎ
اﯾﻦ ﻓﻀﺎی ﺳﺒﺰ اﻃﺮاﻓﺶ
ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ
ﺑﺮای ﺗﺎﺳﻮﻋﺎ ،ﻋﺎﺷﻮرا ﻣﻦ ﻫﻢ ﮐﻤﮏ ﻣﯽﮐﻨﻢ و اوﻧﺎ ﺷﺎم ﺑﺮام ﻣﯿﺎرﻧﺪ.
ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮب
ﻫﻢﻣﺤﻠﻪایﻫﺎی ﻗﺪﯾﻤﯽ ﻣﻦ را ﺑﻪ ﯾﺎد ﺧﺎﻃﺮات ﺧﻮب ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﯽاﻧﺪازﻧﺪ و ﺷﺎد ﻣﯽﺷﻮم.
ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻢﻣﺤﻠﻪای
ﻣﺎ ﻫﻢ ﻣﺤﻠﻪای ﻫﺴﺘﯿﻢ و ﻫﻢ دﯾﮕﺮ را دوﺳﺖ دارﯾﻢ.
ﻫﺮﮐﯽ ﻣﺎل ﯾﮑﺠﺎ
ﭼﻮن ﻫﺮﮐﯽ ﻣﺎل ﯾﮑﺠﺎﺳﺖ ﮐﺎری ﺑﻪ ﮐﺎر ﮐﺴﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻋﻮاﻣﻞ اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ازﻧﻈﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﺎﮐﻦ در ﻣﺤﺪوده ﺳﻪ
اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ
ﭼﻮن ﺟﺪﯾﺪاً اﻓﺮاد ﻏﯿﺮﺑﻮﻣﯽ از ﻣﺤﻠﺎت دﯾﮕﻪ اوﻣﺪﻧﺪ و آﭘﺎرﺗﻤﺎنﻧﺸﯿﻨﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﺎ ﮐﻤﺘﺮ
ﻋﺎﻣﻠﯽ ﻣﻨﻔﯽ
ﻫﻢﻣﺤﻠﻪایﻫﺎﻣﻮن را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯿﻢ.
ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﻮﻣﯽ
در ﺟﺎﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ و ﺑﻮﻣﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﯽﺗﻮان روی ﻫﻤﺴﺎﯾﻪﻫﺎ ﺣﺴﺎب ﮐﺮد.
ﮐﻤﺒﻮد ﻓﻀﺎی ﺟﻤﻌﯽ
ﯾﻪ ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺟﻮانﻫﺎ دورﻫﻢ ﺟﻤﻊ ﺑﺸﻮﻧﺪ ﻧﺪارﯾﻢ.
ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ
در دﻫﻪ ﻣﺤﺮم ﮐﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﻏﺬا ﻣﯽداد ﺣﺪود  ١٠٠ﻧﻔﺮ از ﻣﺤﻠﻪ ﺑﺮاش ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻫﻢ ﺳﺒﺰی ﭘﺎک
ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺳﯿﺐزﻣﯿﻨﯽ ﺧﺮد ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ...ﺗﺎ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺴﺠﺪ در اﯾﻦ  ١٠ﺷﺐ ﺑﺮﮔﺰار ﺷﺪ.
ﻣﺮاﺳﻢ روزه ﯾﺎ ﺟﺸﻦ
ﻓﻘﻂ وﻗﺘﺎﯾﯽ ﻣﯿﺮﯾﻢ اﻣﺎﻣﺰاده و ﻣﺴﺠﺪ روزه ﯾﺎ ﺟﺸﻦ ،ﮐﻨﺎر ﻫﻢ ﻣﯽﻧﺸﯿﻨﯿﻢ اﮔﻪ ﺟﺸﻨﯽ ﺑﺎﺷﻪ ﺷﺮﺑﺖ و
ﺷﯿﺮﯾﻨﯽ ﻣﯽﺧﻮرﯾﻢ ﻧﻤﺎز ﻣﯿﺨﻮﻧﯿﻢ.

ﻣﻘﻮﻟﻪ

طراحی شهری و تابآوری اجتماعی ...

جدول  .2بررسی عوامل ایجادکننده همبستگی اجتماعی در سه گروه مورد بررسی در محله جلفا
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ﻓﻀﺎﻫﺎي

روﻳﺪادﻫﺎ

ﺟﻤﻌﻲ

ﻛﻴﻔﻴﺖ

اﻫﺪاف

ﻣﺸﺘﺮك

آﺷﻨﺎﻳﻲﻫﺎ

اﻋﺘﻤﺎد ﺑﻴﻦ

اﺷﺘﺮاﻛﺎت

اﻓﺮاد

ارﺗﻘﺎء

ﺧﺎﻃﺮات
ﻣﺸﺘﺮك

ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

شکل  .7عوامل مؤثر بر همبستگی اجتماعی ساکنان در محله جلفا اصفهان
منبع :نگارندگان

در بررسی سایر شاخصها نیز جداولی مانند آنچه در جدول شماره  2شرح داده شد تنظیم گردید .برای
مثال در بررسی شاخص دلبستگی مکان در سه گروه مشارکتکننده عوامل تولد یا زندگی طوالنیمدت
در محله ،زندگی در کنار آشنایان ،بناهای باارزش معنوی و تاریخی برای ساکنان ،دسترسی به امکانات
زندگی ،خاطرات مشترک و اشتراکات با همسایگان سبب ارتقای حس دلبستگی به مکان در سه گروه
مشارکتکننده میشود و عوامل مخل شرایط ذکر شده عامل کاهنده دلبستگی به مکان بودند .بهعنوان مثال
در محدوده  1و  2وجود کاربریهای فرامحلی سبب جذب غریبهها به محل و ایجاد مزاحمت برای ساکنان
شده و متعاقب ًا سبب دلسردی آنها از مکان زندگیشان گردیده است .یا در محدوده  3ساختوسازهای
جدید مرتفع عالوه بر کاستن انعطافپذیری محل سبب جذب ساکنان ناآشنا به محل و متعاقب ًا کاسته شدن
از حس دلبستگی به مکان و همبستگی اجتماعی گردیده است.
ﻣﻨﺎﺑﻊ و اﻣﻜﺎﻧﺎت

اﻗﺎﻣﺖ

ﻃﻮﻟﺎﻧﻲﻣﺪت

ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ

ﺧﺎﻃﺮات
ﻣﺸﺘﺮك

ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺸﺘﺮك

اﺷﺘﺮاﻛﺎت

ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و....

ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

زﻧﺪﮔﻲ در ﻛﻨﺎر وﺟﻮد ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎارزش
آﺷﻨﺎﻳﺎن

ﻣﻌﻨﻮي و ﺗﺎرﻳﺨﻲ

ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪي

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن

شکل  .8عوامل مؤثر بر شاخص دلبستگی به مکان در ساکنان محله جلفا اصفهان
منبع :نگارندگان

جداول تحلیل محتوای جداگانه مصاحبههای سه گروه مورد بررسی در محله نشان داد که عوامل متعددی
در تابآوری اجتماعی گروههای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی مختلف اثرگذار است .نکته جالب توجه
اینکه تقریب ًا عوامل یکسانی در تابآوری اجتماعی سه گروه مورد بررسی در خصوص همه شاخصها
مؤثر است .سایر نتایج از تحلیل محتوی شاخصهای دیگر در شکل  9آورده شده است .بر اساس
جمعبندی تمام این بررسیها سرانجام مدل نهایی تحقیق بهدست میآید.

ﻣﻌﻨﻮي

ﺧﺎﻃﺮات ﻣﺸﺘﺮك

ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪي

ﺧﺎص ﻣﺤﻠﻪ

ﻛﺎرﺑﺮيﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖﻫﺎي
اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮ

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي

ﻫﻮﻳﺖ
دﺳﺘﺮﺳﻲ

ارﺗﻘﺎي آﮔﺎﻫﻲ ﺑﻪ

ﻧﺰدﻳﻚ ﻧﻬﺎدﻫﺎ

ﺑﺤﺮاﻧﻬﺎ و اﺷﺘﺮاﻛﺎت
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ

ﺑﻪ ﻣﺮدم

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي ﻛﺎﻟﺒﺪي

ﻃﺮاﺣﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ

ﺑﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﺮدم

آﻣﻮزﻧﺪه ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات

اﺷﺘﺮاﻛﺎت

آﺷﻨﺎﻳﻲﻫﺎ
)ﺗﻮام ﺑﺎ
اﻋﺘﻤﺎد(

ﻣﺮاﺳﻤﺎت و
ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲﻫﺎ

ﻣﺤﻠﻪ

ارﺗﻘﺎي ارﺗﺒﺎﻃﺎت

ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

و...

درك اﻫﻤﻴﺖ
ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ

اﻣﻨﻴﺖ

ﻋﺪم ﺳﺎﺧﺖ

ﻓﻀﺎﻫﺎي
ﻣﻜﺚ

ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺑﻠﻨﺪ و ﭼﻨﺪ
واﺣﺪي

طراحی شهری و تابآوری اجتماعی ...

ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺑﺎارزش

ﺑﻨﺎﻫﺎي
ﻗﺪﻳﻤﻲ

روﻳﺪادﻫﺎ

ﻓﺮﻫﻨﮓ

ﺛﺒﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻣﻨﻴﺖ

ﻣﺤﺼﻮرﻳﺖ ﻛﻢ

ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﺎز

ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ

ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﻣﺸﺎرﻛﺖ و آﮔﺎﻫﻲ

ﻓﻀﺎي ﺷﻬﺮي

ﻫﻤﻪ ﺷﻤﻮﻟﻲ

اﻣﻨﻴﺖ

ﻋﺪاﻟﺖ ﻣﺤﻮري

ﻋﺪاﻟﺖ و ﺑﺮاﺑﺮي ،ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺑﻨﺎﻫﺎي ﺗﺎرﻳﺨﻲ

اﻳﻤﻨﻲ
اﻳﻤﻨﻲ و اﻣﻨﻴﺖ

شکل  .9مقولهبندی عوامل مؤثر بر شاخصهای تابآوری اجتماعی از نظر طراحی شهری با تکنیک تحلیل محتوا
منبع :نگارندگان
١

با توجه به تحلیل محتوای مصاحبهها ،مقوالت مؤثر بر شاخصهای مدل مفهومی تابآوری اجتماعی
برگرفته از مبانی نظری پژوهش با توجه به شکلهای  9-7عبارتاند از :کیفیت زندگی ،ارتقای ارتباطات،
هویت اجتماعی و کالبدی ،انعطافپذیری اجتماعی و کالبدی ،همهشمولی و عدالتمحوری ،آموزندگی،
ایمنی و امنیت .در مقولهبندی دیگری مقوالت هویت اجتماعی و کالبدی ،انعطافپذیری اجتماعی
و کالبدی و ایمنی و امنیت به ترتیب در زیر گروه مقوالت اصلی هویت ،انعطافپذیری و کیفیت
زندگی قرار گرفته است .بدین ترتیب مدل نهایی تحقیق با شش مقوله اصلی کیفیت محیط ،هویت محلی،
انعطافپذیری ،همهشمولی ،فضاهای آموزشدهنده و ارتباطات اجتماعی حاصل میشود .تقویت هر
کدام از این شش مقوله توسط طراحی شهری در جهت ارتقای تابآوری اجتماعی اثرگذار است.

نتیجهگیری

این پژوهش در پی ارتقای تابآوری اجتماعی در سطح محله جلفا اصفهان بوده است .لذا بر اساس
شاخصهای حاصل از مدل مفهومی اولیه پژوهش (مرتبط با تابآوری اجتماعی) حاصل از مبانی نظری
پژوهش ،سؤاالت بازتدوین شد و بر اساس آن با مشارکتکنندگان در سه گونه اجتماعی ساکن در محله
جلفا ،مصاحبههای چهره به چهره تا رسیدن به اشباع نظری انجام گرفت .سپس با تحلیل محتوای استقرایی
مصاحبهها عوامل (مقوالت) شهرسازی مؤثر بر هر شاخص در سطح نمونه موردی استخراج گردید و
سرانجام با بررسی کلی مقوالت مذکور مدل نهایی تحقیق مطابق شکل  10تدوین شد.
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ﻋﺪاﻟﺖ در اﺳﺘﻔﺎده از

ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻮزﻳﻊ ﻣﻨﺎﺑﻊ

ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﮔﺮوهﻫﺎي آﺳﻴﺐﭘﺬﻳﺮ

ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻏﺮﻳﺒﻪﻫﺎ

ﺗﺮاﻓﻴﻚ ﺳﻮاره

ﺧﻄﺮات ﺣﺎﺻﻞ از ﻋﺪم رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ

113

آﻣﻮزﻧﺪه

ﻫﻮﻳﺖ ﻛﺎﻟﺒﺪي

ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﺣﻤﺎﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

اﻳﻤﻨﻲ و اﻣﻨﻴﺖ

ﺗﻌﺎﻣﻠﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ

دﻟﺒﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻣﻜﺎن

اﻧﻌﻄﺎفﭘﺬﻳﺮي

آﮔﺎﻫﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ

ﻋﺪاﻟﺖ در ﺗﻮزﻳﻊ

ﻛﻴﻔﻴﺖ
زﻧﺪﮔﻲ

ﻋﺪاﻟﺖ
ﻣﺤﻮري)
ﻫﻤﻪ
ﺷﻤﻮل(

ﺗﻨﻮع ﻣﻨﺎﺑﻊ
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ﻃﺮاﺣﻲ
ﺷﻬﺮي ﺑﺎ
ﺗﺎب آوري
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻫﻮﻳﺖ
ﻣﺤﻠﻲ

اﻧﺠﺎم
ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﻫﺎي
ﺗﺪوﻳﻦ ﺳﻮاﻻت ﺑﺎز در
ﻧﻴﻤﻪ
ﺳﺎﺧﺘﺎرﻳﺎﻓﺘﻪ ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻫﺮ ﺷﺎﺧﺺ

ﺗﺎبآوري اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ

ﻣﺸﺎرﻛﺖ ﺗﻮام ﺑﺎ
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ﺗﻘﻮﻳﺖ
ﻛﻨﻨﺪه
ارﺗﺒﺎﻃﺎت

اﻧﻌﻄﺎف
ﭘﺬﻳﺮ

ﺗﺤﻠﻴﻞ
ﻣﺤﺘﻮي
اﺳﺘﻘﺮاﻳﻲ

ﻣﺪل ﺗﺎبآوري

شکل  .10تدوین مدل نهایی تحقیق و مراحل آن
منبع :نگارندگان

نتایج حاصل از این پژوهش نشان میدهد که در سطح محله جلفا عوامل یکسانی در تابآوری اجتماعی
ساکنان متعلق به گروههای اجتماعی و اقتصادی متفاوت مؤثرند و درنهایت میتوان نتیجه گرفت که با
تقویت ارتباطات بین مردم و نهادها ،ارتقای انعطافپذیری ،هویت ،کیفت محیط زندگی و آموزندگی
محیط شهری در جهت آگاهی بیشتر شهروندان از شرایط موجود و احتمالی و برخورد مناسب با آنها،
میتوان تابآوری اجتماعی -فرهنگی را در محالت شهری ارتقاء بخشید.

پینوشتها
1. Livelihoo resilient
2. Spatial resilient
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Abstract
The term “resilience” was first introduced by Holling (1973) in “Resilience and Stability of Ecological Systems” from
an environmental viewpoint. This concept has been gradually developed during time and its focus has changed from
merely ecological aspects to social-ecological aspects. In early 1990s the attention has been primarily paid to resiliency
in urbanization. Although some believes that to achieve a resilient city means a utopia, but in reality the differences
between resiliency rates of cities against various crises demonstrate that making conditions in order to improve resiliency
is feasible. Many researches about resiliency have already been conducted focusing on security improvement, but not
on the social issues and human relations with place. However, the experiences of crises occurred in the recent decades
have obviously emphasized on the role of human in the resiliency of cities. Indian Ocean tsunami in 2004, Hurricane
Katrina in New Orleans in 2005, and Sandy Hurricane in 2012, all indicated that the reconstruction process of cities and
villages in each of abovementioned examples has been done with a diverse rapidity. These differences was due to people
involvement, different social capital as well as the discrepancy in social resiliency in various areas. It can be inferred that
the social resiliency makes societies experience the same events but in different ways. Moreover, it can be said that the
social resiliency includes conditions in which the people and the social groups are adapted to the environmental changes.
In fact, it represents the society’s power of identity in order to react to the crises. There is a highly close relationship
between social resiliency and place characteristics due to the fact that all the social events occur within geographical
environment and location coordinates. The main goal of this study was to understand the effective components in
improving the social aspect of resiliency of the neighborhoods through urban design. In this regard, the documentary and
library methodologies were initially used through organized review of the related resources in order to identify the main
criteria of the social resiliency using qualitative methodology and the mixture of “theory-research” and “research-theory”
strategies. Then, the conceptual model of the social resiliency was developed by deductive methodology. Consequently,
the neighborhood of Jolfa in the city of Isfahan was chosen for the case study. The urban design-related factors focusing
on social resiliency were then inferred based on each subject type by physical and social typology and through halforganized interviews, and also by means of inductive content analysis. Finally, with regard to the relative commonalities
among extracted factors in various types, the factors were categorized in six general categories. The results of the study
show that considering the factors such as environmental quality improvement, identity, flexibility, inclusiveness, learning
spaces, and social interactions in the neighborhoods design leads to the social resiliency development.
Keywords: Resiliency, social resiliency, urban design, Jolfa neighborhood, Isfahan.

